
okan sok féle módon készítenek 
makro fotókat. Van aki közgyűrű 
segítségével, mások előtét len-
csékkel operálnak, sőt van aki  

adapter segítségével megfordított objektívek-
kel, sőt ilyenekről már korábban én is írtam, de 
végül a legprofibb megoldás amikor a makró 
felvételeket makro objektívekkel készítjük.

Mint írtam, eleinte én is az első három 
megoldást választottam, már csak bekerülé-
si költségek miatt, mert ezek az olcsóbbak, 
de ezzel együtt minőségükben is jóval alul-
maradnak a fényerős, nagy gyújtótávolságú 

makro objektívekkel szemben. Mikor elkezd-
tem komolyabban foglakozni a fotózás e for-
májával, jöttek a problémák, és nőttek a ma-
gammal szemben támasztott minőségi köve-
telmények, végül nem volt más választásom, 
be kellett szereznem egy makro objektívet. 
Hosszas keresgélés után - és mert Nikonos 
vagyok - egy Nikkor AF-S VR 105mm f/2.8G 
IF-ED Micro objektívre esett a választás.

Makro objektívek
Ezek olyan speciális optikák, melyek lehetővé 
teszik a közelfényképezést és kiegészítő kel-

lékek nélkül is képesek az 1:1 képek leképzés-
re! Kifejezetten közelfényképezésre tervezték 
őket! Képük torzításmentes. Ezekkel az op-
tikákkal természetesen nagyobb leképzést, 
vagyis nagyítást tudunk elérni, mint egy ha-
gyományos objektívvel.

Kameraválasztás
Persze makro fotózás már régóta létezik, és 
korábban is készültek nagyszerű, nagyfel-
bontású felvételek, de azért rögzítsük, hogy 
esetünkben a digitális makro fotózásról be-
szélünk, mielőtt még bárki ránk csapná – ajtó 
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helyett - az újságot. Fontos azt is megfon-
tolnunk, hogy milyen kamerára tesszük fel a 
nagyfelbontású makro objektívünket, mert 
hiába az objektív kiváló teljesítménye, ha a 
kameránk nem tudja feldolgozni a makro obi 
által produkált részletezettséget. Én, ezt a 
nemrégen beszerzett makro objektívet egy 
Nikon D800 vázzal tudtam párosítani, aminek 
köztudottan nagy előnye a nagy felbontás! 
Ez azért is fontos, mert ha ki kell vágjak egy 
részletet a képből, akkor még mindig elvárt 
minőséget kapunk, szuper felbontást.

Hol fényképezzünk makro  
objektívvel?
Jó kérdés?! Mindenkinek lehet egyéni el-
képzelése arról, hogy milyen közel megy a 
témához, esetleg hasal le a kamerájával a 
földre. Én a réten, vagy vizes helyek mellett 
cserkelős makro fotózást részesítem előny-
ben! Ezek a legizgalmasabb helyek, rengeteg 
témát kínálnak, és pontosan ezért is válasz-
tottam egy optikai kép stabilizátorral ellátott 
objektívet a feladataimhoz, hogy kézből fo-
tózva is jó képeket tudjak készíteni. Ez persze 
egyben kényelmi szempontot is jelent a szá-
momra, így nem kell vesződnöm az állvány 
cipelésével.

Hogyan fotózzunk?
A jó makro fotózáshoz elengedhetetlen a 
megfelelő fény és a részletgazdagság miatt 
a szűkebb rekesz. A mélységélesség nagyon 
fontos a közelfényképezésnél! Szűkebb re-
kesz és több fény kell a tökéletes fotó elkészí-
téséhez. Ehhez gyakran vakura van szükség. 
Vannak, akik megveszik a méreg drága gyá-
ri makro vakukat, de vannak ennél olcsóbb 
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megoldások is. Ilyenek például a ledes kör-
vakuk, amiknek a fényereje messze elmarad 
a nagy teljesítményű villanó csöves vakuktól, 
ráadásul a TTL sem tudják! Az egyik legjobb 
és legolcsóbb megoldás, ha a már meglévő 
vakunkra veszünk egy speciális fényterelőt, 
így a nagy fényerő is és a vakuszinkron is 
megmarad. Én is egy ilyet O-Flash adaptert 
használok. Ajánlom mindenkinek, hogy pró-
bálja ki. Egyszerű és nagyszerű.

Minél közelebb
Ha valaki extrém közelségre vágyik, azoknak 
– igaz minimális minőség romlás mellett - a 

fordítógyűrűt és egy manuálisan rekeszel-
hető fordítva felhelyezett objektívet ajánlok 
a fényképezéshez. Így ugyan nagyobb lesz 
a leképzés, ezzel viszont azzal számolni kell, 
hogy minimálisra fog csökkeni a mélységé-
lesség. Ezt hívjuk kompromisszumnak, de ér-
demes kipróbálni, mert lehet, hogy nagyon 
elégedettek leszünk az eredménnyel.

Összefoglalva
Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a fo-
tózási technikát. A makro fotózás élménye 
igazi fotós kaland, amit egyetlen fotós - le-

gyen profi, vagy amatőr - sem hagyhat ki az 
életéből. A leírtakból is kiderül, hogy a mak-
ro fotózás nem kíván nagy előkészületet, így 
könnyű rá időt szakítani, és megfelelő helyet 
találni a műveléséhez.  Szó szerint elég hozzá 
egy talpalatnyi föld, egy kicsit dúsabb zöld 
terület, ahol letérdelve, lehasalva a termé-
szet, az ottani kis élővilág az aljnövényzetben 
nekünk „dübörög”, és ahol a megszállott fotós 
hódolni tud a szenvedélyének!  ( -  ) 
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